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TWEEDEFAMILIE. —COREODEN.

COREUDEA.

Ilei zou zeer moeijelijk zijn cene gepaste benaming in zuiver

Ilollaudsch voor deze (:in)ilie van Landwanlscn te vinden; indien

de Gricksche naam, gelijk mij loeschijnl het geval Ie zijn, af-

geleid is van Kü(}ic (cene wants), heeft zij eigenlijk gccne ster-

kere belrekking lot deze dan \vel tol de overige familien. Het

komt n)ij dus hel verstandigst voor den naam onvertaald, doch

met een' IloUandschen uilgang te bezigen.

Tol deze familie brengen wij het geslacht Benjius, ofschoon

het in zijne membraan niet meer dan ii langsaderen bezit en

dus in zeker opzigt niet volkomen aan de vereischlen der in de

label aangeduide kenmerken voldoet. Doch ten eersle sluit de

plaatsing der sprieten bureii zekere ideale lijn, getrokken van

het midden der oogcn lol de punt van den clypeus, Bcrytus

buiten de Lygacoden en doet het lot de Coreodeu naderen,

ten andere is de habitus zoo sterk gelijkend op dien van Myr-

mits Sc/tilUtitjii ^ dal het vreemd zou .H'hijnen beiden niet nevens

elkander te plaatsen. lierylus is een verbindende schakel tusschen
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twee familien, maar maakt onzes inziens niet eene familie op

zich zelf uit, gelijk de meening is van Dr, Flor; daartoe schijnt

ons het kenmerk van hel aanlal aderen in de membraan van te

geringe waarde.

De Coreoden hebben over het algemeen een' slankeren vorm

dan de Schildwanlsen; hunne bekleeding is wel niet zoo hard

als bij dezen, maar toch harder en steviger dan die der Gap-

sinen. Hun kop is vierkant (van boven gezien) en draagt dan

de sprieten aan den voorrand, of hij is driehoekig, met de

sprieten op zijde. De basis van dezen is van boven zigtbaar;

zij zelven bestaan uit vier leedjes en zijn meestal op een voor-

uitspringend grondstuk ingeplant, boven de denkbeeldige lijn,

wier rigting wij zoo even opgegeven hebben; hunne lengte en

de respective lengte hunner leden zijn niet wel in eene algemeene

formule te brengen. Bij Berytus zijn de sprieten het langst,

bij Pseudophloeus het kortst ; het laatste lid is dikwijls spoel-

vormig en dikker dan het derde. De oogen zijn over het alge-

meen klein en half bolvormig, de bijoogjes (bij Benjtüs moeije-

lijk te onderscheiden) staan gewoonlijk even ver van elkander

als elk afzonderlijk van het oog aan zijne zijde. De zuiger, die

uit vier leedjes bestaat, reikt nimmer verder dan de basis der

achterheupen ; zijne leedjes verschillen onderling weinig in lengte.

De prothorax is aan de achterzijde bij de meeste genera veel

breeder dan aan den voorrand, loopt dikwijls van voren naar

achicren zeer sterk naar boven en is somwijlen aan de zijden

getand of gekarteld. Het schildje is driehoekig of langwerpig

driehoekig, middelmatig van grootte of klein. De bovenvleugels
,

die bij eene enkele soort onontwikkeld blijven, bestaan uit

corium , clavus en membraan , doch zonder wig. In den regel

ziet men in het corium 2 langsaderen, die zich aan het einde

gaffelen en twee hunner gaffels in een doen loopen. De mem-

braan heeft gewoonlijk 6, 7 of 8 aderen, waarvan eenigen zich

vertakken , anderen anastomeren. De pooten uitsluitend tot gaan

ingerigt zijn gewoonlijk matig lang en krachtig, bij het geslacht

Berytus zijn zij zeer lang en dun; de dijen zijn daar knods-

vormig. de achlerdijen bij anderen aan de onderzijde gedoomd.
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De tarscn hebben slccds dric Iccdjes , waarvan hel. tweede het

kortste is.

De Coreodcn treft men in bosschen , op heiden en duinen aan.

Ik geloof dat men vertegenwoordigers van deze famiUe te ver-

geefs in onze niocsliiincn, op weiden en lage, moerassige landen

zoeken zal. De levenswijze van liet geringe aantal soorten is

nog zeer weinig onderzocht, zoodal liet nog niet mogelijk is op

te geven of hun voedsel uitsluitend uit plantensappen bestaat.

Analij fische (abel der geslachten.

1. (8) Eerste lid der sprieten langer dan de kop.

2. (7) Sprieten glad en onbehaard.

5. (4) Kop vierkant met eene lamel of 2 doorntjes tusschen

de sprieten.

Gen. 1. Syuomastes Latr.

4. (5) Kop driehoekig, naar voren puntig.

8. (6) Dijen en eerste lid der sprieten knodsvormig.

Gen. o. Bervtls F.

G. (5) Dijen en eerste lid der sprieten niet knodsvormig.

Gen. 6. Riiopalus Schill.

7. (2) Sprieten ruw, ten minste het eerste lid korrelig.

Gen. 2. Corels F.

8. (1) Eerste lid der sprieten zoo lang ah of korter dan de kop.

9. (10) Derde lid der sprieten viermaal langer dan het tweede.

Gen 3. Pseldopuloeus Burm.

10. (9) Derde lid der sprieten ongeveer even lang als het tweede.

11. (12) Achterdijen aan de onderzijde gedoomd.

Gen. 4. Alvdus F.

12. (11) Achterdijen ongedoornd.

15. (14) Kop even lang als breed. Dekschildcn en vleugels ge-

woonlijk weinig ontwikkeld.

Gen. 7. iMyhmis Hahn.

14. (13) Kop kort en breed. Oogen uitpuilend.

Gen. 8. Gorizls Fall.
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Genus 1. Syuomastes Lalr.

Het ligchaam zou bij dit geslacht , te rekenen van de helft

van den prothorax naar achteren toe vrij wel een' langwerpigen

vierhoek uitmaken, indien het achterlijf niet aan beide zijden

ver builen de dekschildeu uitstak. De kop is vierkant met een

verticaal plaatje of twee doorntjes tusschen de sprieten. Oogen

middelmatig en weinig uitpuilend. Zuiger tot aan de midden-

heupen reikend met ongeveer even lange leedjes. Sprieten

voor aan den kop ingeplant, onbehaard, doch korrelig en ruw;

hun eerste lid iets langer dan de kop, naar de binnenzijde toe

verbreed en in het begin wat gebogen , het tweede iets langer

en veel smaller, cylindrisch , het derde eveneens doch bij eene

soort niet langer dan het i", het 4^ iels dikker en korter,

spoelvormig. Voorborststuk naar achter sterk verbreedend en

naar de hoogte opstijgend , doch van de achterhoeken naar de

achlcrrandshoeken toe weder versmallend en zelfs weder een

weinig dalend , zoodat de grootsle breedte en hoogte juist tus-

schen de achterhoeken komt te vallen. Schildje middelmatig

van grootte, plat, driehoekig met een scherp doorntje aan de

spits. Dekschilden met slechts bij vergrooling zigtbare aderen,

hunne buitenranden in rust parallel hebbende. Membraan met

eene langwerpige cel aan de basis en een vrij groot aantal

(soms 15) van daar uitstralende, onregelmatig slingerende ade-

ren , die somtijds weder in elkander loopen. Het achterlijf

steekt aan beide zijden, gelijk reeds gezegd is, ver builen de

dekschilden uit. De poolen leveren niets bijzonders; tusschen

de midden- en achlerheupen ziet men een gleufje voor den

zuiger.

Kenmerk der soorten.

Kleur donkerbruin ; lid 2 en 5 der sprieten rood
;

twee doorntjes tusschen de sprieten Marginaliis.

Kleur lichtbruin; lid 2 en 3 der sprieten geel;

een verticaal plaatje tusschen de sprieten . . . Quadratiis.
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1. Sijromastes marfjinafus L.

riaat 1, fig 2 ca 2a.

Linn. Sijsf. naf. V. p. iSii. 28. —Fabr. S. It/i. 192. 0. —
Htiriii. llandb. H. p. 315. 4. —Arn. cl Sorv. Ilc'm. p. 207.

—

Halm, ir. Ins. H. p. 102. f. 185. —SloU, Wanlstn. p. 22.

lab. 5. f. 57. - Wolff, Icon. Cim. p. 20. lab. 3. f. 20. —
Schilling, Beytr. p. 58. tab. 4. f. 1. —Panz. Deulschl. Ins. 117. 11.

Lengte 12 of 15 mm. —Vrij donker of grauwachtig bruin,

geheel met nog donkerder fijne puntjes gekorreld, aan de onder-

zijde iels lichter. De kop zeer laag in vergelijking van den

achterkant van den thorax , doch horizontaal vooruitgcslokcn

en niet gebogen. Tusschcn de sprieten twee naar elkander toe

gerigle stekclljcs. liet 1* lid der sprieten van de kleur als de

kop, het 2' en 3^ fraai koraalrood (na den dood dikwijls on-

zuiver rood), het laatste zeer donker bruin, bijna zwart; bij

een mijner voorwerpen is ook het eerste lid rood, doch met

een' i)ruinen tint. De thorax aan de zijden eenigzins gekarleld,

naar achteren sterk stijgende, tusschen de afgeronde achter-

hoeken meer dan driemaal zoo breed als aan den hals, heeft

even voor den achlerrand een smal, iets verheven lijslje. De

laatste leden van den zuiger, de scheenen en larsen zijn bruin-

rood. De dunne, buiten de vleugels uitstekende zoom van hel

achterlijf is rond., zonder hoeken, en eenigzins opgewipt. De

voordijen en dikwijls ook de dijen der andere paren aan den

onderkant bezel met twee rijen kleine landjes ; de achlerscheenen

bij den man aan de spits eenigzins naar buiten gebogen. De

anaalplaat van het <? is afgerond, die van hel Î eindigt in

twee weinig scherpe punten.

De mannetjes zijn aan de onderzijde en de poolen rooder dan de

wijfjes. Ken paar malen ving ik een insect, dal ik voor de larve

dezer soort houd; indien ik mij in die determinatie niet vergis,

dan bezit de larve zeer zonderlinge sprieten. Zij zijn even lang

als bij de imago, doch veel breeder; de twee eerslc leden zijn

driekaulig en behaard ; hel derde lid is lul ecu palclje ver-
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breed , \vit aan de basis en met een verheven rigchellje aan de

onderzijde, het laatste spoelvormig.

Ik meen dat deze soort niet zeldzaam is in Utrecht en Gelder-

land , maar wel in Holland. Ondertusschen werd zij in April

door den heer Weijenbergh in den Aeienhoul bij Haarlem ge-

vangen. De beeren Six en Schubärt vonden haar bij Utrecht,

de eerstgenoemde verscheidene voorwerpen op Persicaria orien-

lalis in een tuin te Driebergen. Door den heer van Walcliren

werd zij te Brummen, door mij aan de Watermeerwijk bij

Groesbeek aangetroffen.

2. Sijromastes quadratus F.

Plaat 1 , fig. 3.

Fabr. Ent. Sijst. 4. p. 152 20. —Idem, Syst. Rh. 199. 56.—

Wolff, Ie. Cim. p. 70. tab. 7. f. G7. — Stoll, Wantsen, pi. 5.

f. 56. —Schill. Beyfr. I. p. 40. 5. —Hahn, W. Ins. II. tab. 61.

f. 187. —Burm. Hanclb. IL p 514. n". 1.

Lengte 10 of H mm. —Van boven lederkleurig of licht

geelachtig bruin, van onder bruinachtig geel; de grondkleur is

eigenlijk aan beide zijden dezelfde, doch de donkerder tint der

bovenzijde wordt veroorzaakt door een ontelbaar aantal bruine

korrelachtige puntjes. De kop is niet zoo zuiver vierkant en ook

niet zoo laag in verhouding tot den achterkant van den thorax

als bij de vorige soort, waarvan deze bovendien verschilt door

het gemis van doornljes tusschen de sprieten , die vervangen

worden door een verticaal plaatje, dat tot even op den zuiger

afdaalt. Het 1* lid der antennen heeft de kleur van de boven-

zijde van den kop, de 2^ en 5^ zijn geel en het laatste is vrij

donker bruin , ielwat rossig aan de spits. De oogcn zijn iets

meer langwerpig dan bij de vorige soort, de bijoogjes donker-

bruin met 2 gele streepjes aan de zijden die naar oogleden

zweemen. De* zijranden van den prothorax zijn niet gekarteld
,

geel; de achterhoeken steken niet bijzonder uit. De aderen op

de dekschilden zijn nog al duidelijk zigtbaar; liet achterlijf is

aan wederzijde in een stompen hoek verbreed, zoodat het vier-
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kant schijnt le zijn. De anaalplaat van den man is ovaal en

het sluilsluk er van rond met cene inkeping in het midden
,

die van hel wijfje eindigt in vier afgeronde pimlen. De poolen

zijn van de/elfde kleur als de borst en buik ; hunne scheenen

zijn aan de uileinden niet (of nagenoeg niel) gebogen. De stig-

mata zijn naauwclijks te ontdekken , de geursplecl is klein. y\an

wederzijde van den mesoslellius en verder op elk der zes eersle

ringen van hel achterlijf ziet men een pckzwart slipje.

Deze soort is zeldzaam, voor vele jaren ving ik er een wijfje

van in de omstreken van den Haag. Laler vond de lieer de Roo

van Westmaas den 12*" Augustus een manneljc bij Velp.

Gen. 2. Coreus F.

Dit is het geslacht waarnaar de geheele familie genaamd is,

eenvoudig omdat bijna al hare soorten door Fabricius in het

door hem afgezonderde en benoemde Genus Coreus geplaatst

werden. Het ligchaam is gerekt eivormig met bijna evenwijdige

zijden. De kop is groot, tot aan de basis der sprieten even

breed blijvend , tusschen dezen in een stompen kegel verlengd.

De oogen zijn klein, zijdelings geplaatst, de ocellen slaan aan

den achlcrrand van den kop. De sprieten, wier leedjes ongeveer

even lang zijn, zijn ruw en harig; hun 1" lid is het dikst. De

zuiger reikt lol aan de middenheupen ; haar tweede lid is het

langst. De prolhorax is iets breeder dan lang, heeft reglloopende

met doorntjcs bezelle zijkanten en is aan den achlerrand ielwat

ingebogen. Het schildje is een gelijkzijdige driehoek, die in een

scherp puntje eindigt. De boven- en ondervleugels zijn wel ont-

wikkeld, reiken niet over bel einde van hel abdomen heen en

laten op zijde een smal randje er van vrij; de membraan hoeft

aderen, die dikwijls in elkander vloeijen en aan hunne basis op

cene dwarsader rusten, die niel ver van den rand van hel corium

af slaat. De poolen zijn nog al krachtig gebouwd, vooral de

achterpooten , wier dijen eeuigzins gezwollen en aan de onder-

zijde bedoorud zijn.
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1. Coreus pilicornis Burm. (Klug.)

Plaat 1, fig. 4 en 4«.

Burrn. Handb. II. p. 509. n". 2. —Woliï, Ie. Cim. p, 71.

tab. 7. f. 68. —Schill. Beilr. I. p. 44. tab. 4. fig. 6. —Hahn,

ir. Ins. II. p. 106. f. 188. —H.-Sch. id lib. IV. p. 97. f.441.

Lengte 9 mm. —Aan de bovenzijde licht roodbruin, aan de

onderzijde bruinachtig geel. Kop en thorax zeer fijn behaard,

de eerste met eenige langsrimpels op de bovenzijde. Sprieten

dik, ruw, korrelig en vrij lang behaard. Het eerste lid donker

wijnrood; het tweede en derde iels donkerder, het laatste bijna

zwart met rooden tip. De zijden van den prolhorax zijn met

vrij groote witte doornachtige tandjes bezet , de bovenzijde

eenigzins naar den kop toe afbellend, ruw met korreltjes bedekt.

Het schildje en de dekschilden zijn gestippeld; de zijrand der

laatsten is met microscopische haakjes bezet ; de membraan is

vuil wit , ietwat iriserend met flaauw roode aderen. De poolen

zijn in kleur gelijk aan de bovenzijde van het lijf; alleen de

uileinden der larsen zijn donkerder; de poolen zijn mede harig,

de doornljes aan de onderzijde van de achterdijen hebben door-

schijnende tippen. Aan de onderzijde van het lijf vertoont de

keel een zwarte langsstreep en het 6^ lid van het abdomen is

bij het mannetje in het midden voor de genitaalplaat zoodanig

ingesneden, dat de zijkanten in den vorm van groote kaken

naar achteren uitsteken.

De Heer van der Wulp ving op den eersten September in het

duin bij 's Gravenhage een mannelijk voorwerp van deze soort
,

dat door hem welwillend aan de insectenverzameling der I\ed.

Eulomologische Vereeniging werd afgestaan.

2. Coreus difficilis Voll.

Plaat 1, fig. 5.

Na het voorwerp, dat ik nu ga beschrijven, met alle beschrij-

vingen en afbeeldingen van Europeesche Coreoden, die ik onder

de oogen kon krijgen vergeleken te hebben, kom ik lol hel

besluit dat het tot eene onbeschreven soort behoort, die eeniger-
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male naar het geslacht Gonocerus overhelt en hare naaste ver-

wante vindt in Herricii-Schaeiïer's Vorens (jracüicornis {W. Ins.

VI. p. i)9. fig. Gi20), welke evenwel slanker spriclen schijnt Ic

hebben en cenigzins anders gekleurd is.

Lengte 1 cenlim. — IVoolkcurig of geelachtig bruin aan de

bovenzijde, vaalgcel van onderen. Oogen zwart, ocellen rood-

achtig. Op den schedel en hel voorhoofd vier donkere langs-

slrcpen, van welke de binnensten een geelachtig slreejije insluiten.

liet V lid der sprieten roodbruin, korrelig, het 2" rood, aan

het einde wat behaard, het Ô* zwart met roode basis, vrij lang

behaard, het laatste zwart met zeer weinig haren. Prolhorax

met twee korle donkere streepjes in het midden aan den voor-

rand, naar achteren oploopende, doch even voor den achlerrand

weder plotseling dalende; zijne zijkanten tot over de helft met

korte, breede, omgckromde zwarte landjes bezet en aan den

achterhoek met een geel zoompje omgeven. Dckschilden vrij grof

gestippeld, vooral langs de aderen; de aanvang van den zijrand

met een' gelen zoom. Membraan rookklcurig met de aderen

onregelmatig afwisselend licht en donker bruin. Rand van het

abdomen met zwarte slipjes op den zoom der ringen. Poolen

geel met zwarte stipjes, welke vooral veelvuldig zijn op de achter-

dijen; spitsen der scheenen en der larsen donker. De onderzijde

der achlerdijcn vertoont twee grootere en eenige kleinere tandjes.

Een mannelijk voorwerp van deze soort werd in Maart door

den Heer 1*. Snellen bij den Haag gevangen.

Gen. 5. Psecdüpuloels Burn).

De relative lengte der leden van de antennen scheidl dit

geslacht zeer scherp af van het vorige, ofschoon overigens de

habilus en vorm van hel ligchaam nagenoeg dezelfde zijn. Zie

hier de kenmerken van het genus.

De kop is naar verhouding van het borststuk groot, vrij breed,

tusschen de sprieten stomp kcgclvoiniig uitstekend en aan weder-

zijde van dit middelstuk als hel ware een voetstuk aanbiedend
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voor de antennen. Dezen hebben het eerste lid vrij kort, ruw

gekorreld, tamelijk dik, bel tweede smaller en korter, helderde

nog iets dunner, aan de spits een weinig gezwollen en viermaal

hmger dan het tweede^ eindelijk het vierde langwerpig spoel-

vormig of liever gelijkende op een eikeltje in zijn napje, veel

dikker dan het 5*. De sterk tegen de borst aangedrukte zuiger

ligt in eene sleuf en reikt tot aan de middenheupen. De ocellen

staan iets verder van elkander af dan elke ocel van het oog aan

zijne zijde. Aan den korreligen prothorax zijn de achterhoeken

geheel afgerond en de zijden fijn getand. Hel schildje driehoekig

met een opgewipt stomp spitsje. De aderen op de dekschilden

duidelijk; hun membraan met 9 of 10 geslingerde langsaderen,

welke uit eene dwarsader ontspringen , die vrij ver van den

rand van het corium af staat. Het abdomen , dat op de dwars-

doorsnede driehoekig is, steekt eenigzins buiten de dekschilden

uit. De poolen zijn tamelijk krachtig, niet zeer lang, de dijen

naar de spits toe dikker. Het eerste lid der tarsen is zoo lang

als de beide volgenden te zamen.

Pséudophl. Fallenü Schill.

Plaat 2, fig. 1.

Schilling, Beitr. I. p. 46. n^ 9. lab. 1. f. 2. — Hahn, W.

Ins. n. p. 112. PI. 64. f. 192. —Burm. Handb. II. p. 508.

n". 1. —Curt. Brit. Entom. n*'. 500? [Atractiis literatus.)

Lengte 7—8 mm. — Rossig grauw met grijze tinten op de

dekschilden en den zijrand van het abdomen. Het voorname

kenmerk der soort in tegenstelling van andere niet inlandsche

soorten is, dat bet eerste lid der sprieten bijzonder ruw en als

met stckeltjes bezet is. Het 2^ en 5^ hd is iets lichter van kleur

dan het 1^ het laatste is aan de basis zwart, verder zwart-

achlig. De oogen zijn mede zwart, even als de vrij groote

ocellen. De prolhorax aan den voorrand rossig, is in hel mid-

den van den achlerrand zwart, aan de kanten grauw, terwijl

kartelige zijkanten en twee langsstrepen over bet midden vuil

wit zijn. Het schildje heeft een smal, verbeven lijstje in het
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midden wit en het stompe spilsjc zwart. Hel Icdcrachtige deel

der dckscliilden is met vele putjes ingeprikl, grijs; de ader naast

den clavus is niet zwarte blokjes versierd ; de binnenzijde van

de randadcr even zeer; de vork van de buitenste langsader
,

die mede twee zwarte l)lükjes draagt, is aan de binnenzijde

donker gekleurd en omvat ecnc bijna melkwitte vlek. üc mem-

braan vertoont aan de basis vier cellen en voorts naar den

buitenrand en de spits toe, 8 zich vertakkende en soms onder-

ling samengcliecbte aderen, die met zwarte stipjes en lijntjes

zijn versierd. De rand van bet abdomen vertoont aan de basis

van iedercn ring een' zwarten band en iets verder op ieder

segment cene zwarte stip. De onderzijde van bet lijf is iets

donkerden grauw met onnoemelijk veel zwarte puntjes, hier en

daar tot vlekken vercenigd. De poolen , die dezelfde kleur heb-

ben, zijn bijzonder ruw gekorreld en op de dijen bijna stekelig.

Deze soort schijnt tamelijk zeldzaam. De heer Snellen ving een

duidelijk geleekend voorwerp den 21*" Mei in de duinen, de heer

van der Wulp vond er twee bij Scheveningen; ik vond twee

grauwere en doffere voorwerpen , een bij den Haag in Julij
,

hel andere bij Leyden. Misschien evenwel komt zij niet zoo

zelden voor, maar leeft verborgen. Schilling meldt dat zij aan

de wortels van Genista lincforia leeft, Herrich-Schaeffer noemt

Sparliuin scoparium.

Gen i. Alydcs F.

Dit gcslachl wordt gekenmerkt door den stomp naar beneden

afgcronden kop, het lange vierde lid der sprieten en de lange

knodsvormige, aan de onderzijde met stekels bezette achlerdijen.

Hel ligchaam is langwerpig, nagenoeg overal even breed met

eenigzins uitpuilendcn buik. De kop is tussclien de oogen vrij

breed, naar voren driehoekig, aan de spits naar beneden ge-

bogen. De oogen en occllen puilen uit; de laatsten slaan even

ver van elkander als van de oogen. De sprieten zijn langer dan

de helft van hel ligchaam, slank; hel V lid korter dan hel 2',

dit even lang als het 5% hel i^ meer dan i^ maal langer, iels
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dikker en een weinig gebogen. De snavel reikt slechts tot de

middenheupen , de 2 voorste leedjes langer dan de 2 achtersten.

Het voorhorststuk min of meer bol, naar achteren oploopend

en breeder, met regte zijranden; achterrandshoeken in de achter-

hoeken opgenomen. De dekschilden smal met zeer groote mem-

braan, in welke men tien of elf geslingerde aderen telt. De

voorpooten vrij lang en stevig, de achterpooten veel langer met

dikke dijen, die aan de onderzijde naar de spits toe met 4

stekeltjes bezet zijn. IJet abdomen is aan de onderzijde uit-

puilend, aan de bovenzijde als ingevallen met opstaande zijranden.

De eerste ring is onder den melathorax verborgen, de derde

veel breeder dan de overigen.

Alydus calcaraius L.

Plaat 1, fig. 6 en 6«.

Linn. S. Na f. V. p. 505. H4. —Fabr. S. Rh. 251. 15. —
Curtis, Brit. Ent. VIII. n«. 569. —Burm. //^rnrfZ». II. p. 523.

—

Wolff, Ie. Cim. tab. 14. f. 158. —Schill. ^e«7r. 1. p. 49. tab. 5.

f. i. — Herr. Seh. Deutschi. Ins. 121. 10. —Hahn, Wanz.

Ins. I. p. 198. f. 101. —Am. et Serv. Ile'mipt. p. 226. —
Flor. Ins. Livi. I. p 185.

Lengte 12 mm. — Zwart, zwart behaard, op den rug van

den prothorax donkergrauw, aan den buik gebronsd; tusschen

de opstaande zwarte haren is het ligchaam met een zilvergrijs

dons bedekt. Oogcn en ocellen bruin. Drie eerste leden der

antennen vuilgeel met zwarte spitsen, het laatste zwart niet een

stipje geel aan de basis (het schijnt uit beschrijvingen wel dat

het zwart in de sprieten soms de grondkleur wordt). Uiterste

spits van den kop, kopschild en twee plaatjes op zijde van de

zuiger-basis geel. Zuiger vaalzwart. Dekschilden vaalbruin met

donkere stippen , de aderen sterker gekleurd. Membraan rook-

kleurig met geslingerde aderen , ontspringende aan eene dwars-

ader, die vlak tegen den achterrand van het corium ligt. Rug

van het abdomen met eene groote oranje vlek in het midden,

de opstaande zijden vertooneu op ieder segment aan den voor-
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ranci een vuil oranje vlekje. Aan de onderzijde vlekken aan de

voorborst, zoomen der lieuppannen en van de slanksplect geel.

Aan de poolen de heupen vaalzwart, de apophyscu bruin', de

scbcenen behalve de einden en hel cersle lid der larsen aan de

basis bruinachlig geel, al hel overige bronskleurig zwart. —
Individuen uit andere landen zijn gewoonlijk donkerder van kleur.

Slechls eenmaal gevangen en wel een vrouwelijk individu door

den heer van Bemmclen bij Driebergen.

Gen, 3. Berytus F.

Een ietwat afwijkend geslacht, dat evenwel nergens heler

geplaatst kan worden. Ligchaani zeer lang en smal en daardoor

overeenkomst hebbende met Limnobalcs onder de walerbewoners,

en Ihicteria onder de Orlhoplera. Kop veel langer dan breed,

meestal achter de oogen in eene soort van hals uitgerekt; voor-

hoofd wel eens tot een verticaal plaalje vergroeid, Oogen middel-

matig, weinig uitpuilend, oeellen zeer klein. Sprieten zeer lang

en dun, bij eene soort zelfs langer dan het ligchaam. liet IMid

het langste aan de spits kolfvormig, het 2^ veel kleiner, het 0^

weder langer, het laatste kort, spoelvormig, dikker dan de

overigen. De zuiger reikt bij eenigen lot aan de voor-, bij anderen

tot digi bij de middenhcupen. De prolhorax, langer dan inced,

is naar achteren toe op den rug ietwat opgezet , aan de zijden

kantig en draagt gewoonlijk op het midden van den rug een

verheven lijstje, terwijl de zijden grof met putjes ingedrukt zijn.

Het schildje is bijzonder klein, spits driehoekig. Het abdomen,

veel langer dan kop en borststuk, is op den rug plat, aan den

buik bol. Dekschilden zeer lang en smal, meest iets verder

reikend dan hel achterlijf, met korten clavus, uitgerekt corium

waarin de langsadcrcn duidelijk uilkomen en membraan met

niet meer dan ö aderen, die niet allen allijd duidelijk zijn.

Poolen zeer lang en slank met korte heupen, de dijen aan het

einde knodsvormig gezwollen , de scheencn haarfijn , buitenge-

woon lang, de tarsen korl met vrij groole klaauwljes; het i*

tarsaallid , in lengte gelijk aan de beide overigen te zamen.
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Overzifjt der soorten ^

1. (6) Voorhoofd tusschen de sprieten in den vorm eener lamel

vooruitstekend. (Verg. fig. 7a.)

2. (o) Tweede lid der sprieten grooter dan \ van

het volgende lipularim.

3. (2) Tweede lid der sprieten korter dan \ van

het volgende.

4. (5) Membraan ongevlekt clavipes.

5. (4) Membraan met 2 bruine langsstrepen . . driebergensis.

6. (1) Voorhoofd zonder lamel elegans.

1. Berytiis tipularius L.

Plaat 1 , ßg. 7 en 7«.

Linn. 5. Nat. V. p. SOG. 120. —Fabr. S. Rh. 26 i. 1. —
Fallen, Hern. I. p. <6S. i. —Burm. //flj?rfZ>. II. p. 315. 1. —
Hahn, W. Ins. I. p. 155. pl. 21. f. 68. —Am. et Serv. Hém.

p. 253. 1. —Schill. Beitr. p. 56. tab. 7. fig. 3«. —Wolff,

/cow. Cim. p. 204. tab. 20. f. 198. —Flor, Rhynch. Livi. I.

p. 206.

Lengte 10 —10,5 mm. —Bruinachtig lichtgeel met zwarte tarsen

en zwarte knop aan de sprieten. De soort onderscheidt zich van de

overigen vooreerst door hare grootte, ten andere door de verhouding

der lengte van de sprietleden, gevoegd bij de lamel op het voor-

hoofd. Deze laatste is namelijk op zijde gezien zeer merkwaardig

en steekt een geheel eind vooruit, gelijk onze fig. 7« aantoont.

Achter de zwarte oogen is eene soort van dwars-insnijding in

den kop. De basis van het 1' lid der antennen, een ring nabij

het einde daarvan en het geheele 4' M zijn zwart; het 2* lid

is iets grooter dan de helft van het 3% De zijkanten van den

> De synonymie is hier zeer verward. Wat B. clavipes F. zij , is niet wel uit

te maken ; de soort door Plor aldus genoemd , scliijut te verschillen van die van

Burmeister en Herrich-Schaeffer. De fig. a op plaat 4 van Schellenberg is ook niet

wel op eenige soort te duiden ; het zou B. crassipes Panz. kunnen zijn indien de

kleur van sprieten en dijen overeenkwam. Men zal de soorten niet wel van elkander

kunnen afscheiden, tenzij men voorwerpen in copulatie vauge en serien verzamele.
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thorax en de middclslreep zijn lichtgeel zonder hruinen tint;

onder de zijkanten ziet men cene zwarte veeg. Op de dekschil-

den zijn de langsadcrcn zeer duidelijk te zien. Sommige voor-

werpen hehhen cene zwarte langsslrccp aan hare buitenzijde en

4 tot 8 zwarte vlekjes op den rand van corium en membraan^

deze laatste is gewoonlijk ongevlekt doorschijnend, somwijlen

een weinig bruin gevlekt. De uiteinden der dijen hebben eenige

zwarte stippen en streepjes , de tibien-spitsen en larscn zijn

zwart. Aan de onderzijde is de kop en borst zwart met langs-

rijen van wit vilt ; ook de laatste leedjes van den zuiger zijn

zwart en de gele buik is overal, behalve in liet midden, met

zwarte putjes bezet.

Deze soort is in de duinen en heidestreken niet zeldzaam.

Ik vond haar bij Scheveningen (in eop.) en bij Wassenaar in

Augustus, alsmede in Junij bij Benncbroek op Verbascum. De

beeren van Hasselt, de Graaf en Six troffen haar in de om-

streken van Utrecht, bij de Bildt en Driebergen aan.

2. Beryl us davi pes F.

Plaat 1 , fig. 8 en 8a.

Fabr. S. Rh. 1G3. 2. —Id. Ent. Syst. IV. p. 192. 20. —
Schill. Beitr. 1. p. öG. n°. 2. tab. 7. fig. 3Z». —Hahn, W. Ins.

I. Î5i). pi. 21. f. G9. —Burm. Handb. II. p. 515.

Lengte G—7 mm. —Geheel rosachtig lichtbruin ; alleen de

uiteinden der dijen zijn donkerbruin, zwartachtig; de knods

van het 1* lid der sprieten, de spits van het 5* en het geheele

4^ zijn zwart. Het tweede lid haalt misschien slechts 1/G der

lengte van het derde. Ook bij deze soort heeft de thorax drie

gele lijstjes, 2 aan de kanten, 1 in het midden, doch er is

geen zwart in de zijden noch op de i)orst. De buik is rosser

dan de rest. De uiterste tip van het corium heeft een zwart

vlekje en de membraan is geheel doorziglig en ongcvlckl.

NB. Als B. crassipcs Panz. heb ik in de Naamlijst individuen

van deze soort met zwarte dijen afgezonderd, die ik nu voor

nicls dan cene vcrscheideidicid boude.
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In aantal gevonden te Driebergen en bij Utrecht door den

heer Six , eenmaal in Julij door mij te Heemstede.

5. Berytus driebergensis Voll.

Plaat 1, fig. 9.

Misschien is deze nieuwe soort het mannetje der voorgaande;

de lieer Six en ili vingen elk een voorwerp van die sexe en bij

gebreke aan hischheid der individuen kan ik niet bepalen of onder

de voorwerpen van de vorige soort ook een mannetje schuilt;

het schijnen mij allen wijfjes te zijn. De heer Six noemde

deze soort, die hij ook voor onbeschreven hield, imnaculatus

^

doch die naam komt mij minder gepast voor wegens de vlekken

in de membraan.

Lengte 4 mm. -- Geheel okergeel met de dekschilden iels

lichter, de uileinden der dijen en de knods van het 1^ lid der

sprieten iets donkerder. De kam op den kop is betrekkelijk

groot ; de voorhoeken van den prothorax zijn puntig. De tip

van het 5^ lid der sprieten, het 4" geheel en het laatste lid der

tarsen zijn zwart. Op de membraan ziet men twee bruine

langsstrepen en soms nog een vlekje. Op den buitenhoek van het

corium staat een pekzwart stipje en aan de basis der aderen van

de membraan fijnere stippen , die echter niet altijd duidelijk zijn.

Misschien is deze soort niets dan eene kleine bleeke verschei-

denheid van /?. minor H. Sch. , doch in allen gevalle komt zij

niet overeen met de beschrijving , welke Flor van die soort geeft.

Twee voorwerpen, beide mannetjes zijn mij bekend; het eene

ving de heer Six bij de Bildt in Augustus, het andere werd

door mij in Julij op Sterkenburg bij Driebergen gevangen ^

' Ik bezit nog een voorwerp , door den heer Six te Driebergen gevangen , dat

niet tot onze derde soort gebragt kan worden, maar ook niet tot een der beschreven

soorten ; misschien is dit wel eene var. van Minor. Het heeft door beschimmeling te

veel gelcdin om htt omstandig te beschrijven. In grootte en in evenredigheid der

ligchaamsdeelen is het Brieiergensis, doch het is gramv van kleur; kop en uiteinden

der dijen zijn denkerbruin, zoodanig ook, doch iets meer uit den roode het abdomen.

De knods van het 1^ lid der spriettn, de tip van het 2«, die van het 3e en het ge-

hecle 4« lid zijn zwart. Aan de spits van het corium eene zwarte vlek. De mem-
braan niet met bruine strepen , maar aan den buitenrand breed met vuilbruine stippen

gezoomd. De sexe is onherkenbaar.
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4. Berylus elegans Curt.

Plaat 1 , fig. 10.

Curtis, Brit. Ent. IV. pi. 130. —Burm. Ilandb. II. p. 314

4 {annulatus Genn.).

Lengte 5 mm. —Onder de inlandsche soorten dadelijk her-

kenbaar, ten eerste aan de kleinheid, ten andere aan den pek-

zwarlen kop. De soort is naar evenredigheid korter en meer

gezel dan de drie anderen. Fraai helder geel met zwart gevlekt.

De glanzig zwarte kop heeft geen vooruitstekenden kam tusschen

de sprieten en den hals met oranje gevlekt. De zuiger is bijna

doorschijnend. liet 1 lid der sprieten is zoo lang als kop en

thorax, naauwelijks dikker aan het einde, geel met zwarte

ringclljcs, het 2' en 5* zijn even lang, zonder rimpels, behalve

aan de spits, het 4° lid is zwart met zeer fijne witte beharing.

De geheele spriet is veel langer dan het lijf. Thorax gekorreld

met een glanzig zwart bandje (of twee dwarsvlckken) achter den

gelen voorrand; de achterhoeken knobbelig en op het knobbeltje

zwart gevlekt, een fijn zwart langsstreepje in het midden bij

den aclilerrand , die eenigzins omgebogen en wit is. De dek-

schilden geel doorschijnend, het corium zeer smal, bijna sabelvormig

aan het eind, fijn bruin gezoomd; de membraan zeer groot, wit

doorschijnend met cene rookkleurige veeg aan de spits en cene

andere bij den binnenrand. Abdomen zwartachtig aan de basis.

Poolen stroogeel met vele fijne zwarte bandjes; knods der dijen

ietwat roestkleurig ; de twee laatï«le leden der tarsen zwart.

Van deze fraaije soort ving Dr. Piaget drie exemplaren in

het duin, Augustus 18GG. Ook de heer van der Wulp zond

mij een voorwerp, in Augustus op de duinen van Scheveningen

gevonden.

Gen. 6. Riiopalus Schill.

Het ligchaam is bij dit geslacht mede zeer slank en uitgerekt,

doch de niet knodsvormigc gedaan'.e van dijen en sprieten on--

derscheidt het kennelijk van het voorgaande. De kop is cylinder-
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vormig tot aan de sprieten en tusschen dezen in een stompen

kegel verlengd, die door twee naden in drie parallele punten

verdeeld is. De oogen en ocellen puilen tamelijk uit; de laatsten

staan verder van elkander, dan elke ocel van het oog aan

zijne zijde. Het 1* lid der sprieten is iets langer dan de kop
,

aan de basis scheef naar binnen uitgegroeid , vrij dik ; het 2"

,

langer dan het 1% wordt gaandeweg dunner, het 3* is bijna

even lang, doch ietwat dunner, het 4^ spoelvormig, weinig

verdikt en korter dan de helft van het voorgaande. Prothorax

nagenoeg vlak, van achteren iets breeder, weinig kantig op de

zijden. Schildje klein, langwerpig driehoekig. Dekschilden korter

dan het achterlijf, smal; de membraan grooter dan het corium,

met ongeveer 12 aderen bezet. Het achterlijf lang en smal,

niet buiten de vleugels aan de zijden, maar ver naar achteren

uitstekend. De zeer slanke zuiger reikt tot aan de middelheupen.

Pooten lang en slank; de achterdijen dikker, doch niet knods-

vormig.

Rhopalus Schillingii Sellili. (Schum.)

Plaat 2 fig. 2 en 2a.

Schilling, Beitr. I. p. S5. 7. —Burm. Handb. II. p. 512. 2. —
Curtis, Brit, Ent. n». 297. —Herr. Sch. W. Ins. IV. p. 74.

lab. 151, f. 402.

Lengte 14 —16 mm, —Lichlgrauw of bruinachtig geel, in

het leven soms groenachtig. De spits van den kop aan de tip

behaard. Oogen, bijoogjes en sprieten iets donkerder dan het

ligchaam. Eerste en tweede lid dezer laatsten met uiterst fijne

haartjes bezet. Prothorax onregelmatig met fijne putjes bezaaid,

een middenlijntje ?etwat verheven aan de voorzijde in een

dwarslijstje uitloopende; in de hoeken hierdoor gevormd twee

knobbeltjes. Het schildje met een verheven langsstreepje. Dek-

schilden tusschen de aderen doorzigtig ; membraan glasachtig

met doorschijnende aderen. Abdomen aan de bovenzijde met

twee donkerbruine of "grijze strepen, aan de onderzijde grauw

of vuil bruingeel, bij het naannetje met ecne purperkleurige
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slrccp aan wederzijde; aan het laatste lid ziet men bij die sexe

kegelvormige uitsteeksels, bij bet wijfje cene vrij breede legpijp.

De onderzijde der dijen is met korte baartjes stekelig bezet
;

de spits der acbtcrscbeenen en de tarsen zijn gewoonlijk zwart -

acbtig.

Van Junij tot in Augustus niet ongemeen op onze duinen en

geestgronden, vooral in aantal aan te trelïcn op de aren van

den beim.

Gen. 7. Myrmiis Habn.

Dit gcslacbt beeft, groole overeenkomst met bet vorige doch

ondcrscbeidt zicb in de volgende punten. Het lijf is veel breeder

in vcrbouding tot de lengte; de kop is iets meer breed dan

lang; bet 1" lid der sprieten is korter dan de kop en de dek-

scbilden en vleugels zijn (ten minste bier te lande) altijd onuit -

gegroeid. Er bestaat slechts cene soort van :

Myrmus miriformis Fall.

Plaat 2, fig. 3.

Fall. Hem. I. p. Al, 4. —Hahn, W. Ins. I. p. 82. f. 4G et 47. —
Schilling, Beilr. I. p. 54, pl. G. f. 5. —Burm. Handb. II. p.

312. 1, — Curtis, Brit. Eni. VII. n°. 297 [Chorosoma micro-

p(era) \ —Herr. Seh. Deutschi. Ins, 121. 11 en 12. —Flor,

Rhijnch. Livi. \. p. 18G.

Lengte 8

—

9mm. —Fraai papegaai-groen, soms in bet gele

vallend, met rozcnroode verciering. Kop met zeer fijne witte

baarijcs bezet, achter de oogen geel gekleurd. Oogen vrij bol,

roodbruin; occllen geel, ver van elkander afslaande. Sprieten

rozenrood, vrij lang grijs bebaard; bun laatste lid bruin. Zuiger

tot voorbij de middcnbcupen reikend, fraai groen doorschijnend.

Prolborax breeder dan lang, plat aan de bovenzijde, met gele

zijranden; op bet midden eene T-vormige figuur, uit fijne bolle

lijsljes beslaande. Schild vrij breed. Dekschilden niet verder

* Wel beschreven, maar niet in jdaat gcbragt.
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reikend dan 1/5 van het abdomen, nagenoeg ovaal met twee

rozenroode strepen aan de binnenzijde, grof gestippeld aan de

buitenzijde. De membraan ontbreekt; van de vleugels zijn slechts

stompjes ontwikkeld. De zijranden van het abdomen bij het

wijfje zeer hoog opgezet, bij het mannetje minder; de rug van

het achterlijf is bruinachtig, de buik heeft aan wederzijde eene

gele langsstreep. Pooten geel, groen of roodachtig met zwarte

klaauwtjes aan de tarsen.

Als de vorige in het midden van den zomer op heide- en

duingrond, zoo het mij voorkomt, evenwel iets zeldzamer.

Gen. 8. Corizus Fall.

Ligchaam gezet, niet veel meer dan driemaal langer dan

breed, vrij harig en gewoonlijk grof met putjes gestippeld. Kop

met de oogen breeder dan lang, tusschen de sprieten in een

tamelijk puntig spitsje eindigend. Oogen groot, sterk uitpuilend;

ocellen wijder van elkander af staande dan elke ocel van het oog

aan zijne zijde. Sprieten iets langer dan de helft van het lig-

chaam; hun 1^ hd het kortst, doch tamelijk dik, 2 en 3 slank

en nagenoeg even lang, 4 iets dikker, spoelvormig, langer dan

5. Zuiger tot aan de middelheupen of die van het laatste paar

pooten reikend. Prothorax aan den achterrand veel breeder dan

de lengte, aan den voorrand smaller dan de kop, met nagenoeg

regie en vrij kantige zijranden, gewoonlijk met een kort lijstje

in het midden, van den voorrand naar den achterrand loopende

zonder dien te bereiken; digt bij den voorrand eene dwarsplooi.

Schildje iets meer lang dan breed, aan de spits soms ietwat

gespleten, meestal lepelvormig uitgehold. Dekschilden zoo lang

als het abdomen en dit geheel bedekkend ; het corium tusschen

de aderen meestal dun, doorschijnend, de membraan gewoonlijk

glasachtig; het aantal barer aderen ongelijk. Abdomen op de

rugzijde plat met opstaande randen, aan de buikzijde kielvormig.

Pooten middelmatig met tamelijk dikke dijen; IMid der tarsen

zoo groot als , of iets grooter dan de beide anderen te zamen
;

klaauwtjes en kussentjes zeer groot.
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Tabel der soorten.

1. (6) Corium en clavus tusschen de aderen vliezig en door-

scliijncnd; kleur niet nienierood.

2. (5) Achlcrdijcn duidelijk dikker dan de overigen.

5, (4j Schildje van eeiie kleur crassicornis.

4. (3) Schildje aan de spits vuilwit gekleurd . . capilalas.

ö. (2) Achlerdijen even dik als de middelsten . . pratensis.

G. (1) Corium en clavus hoornachlig en ondoor-

schijnend; kleur nienierood en zwart. . . llyoscrjumi.

1. Corizus crassicornis F.

Plaat 2 , fig. 4.

Fabr. S. Rh. 201. 4G. —Fall. Ihm. I. p. 41. 1. —Hahn,

W. Ins. 111. p. 2. pl. 75. f. 227. —Panz. D. Ins. 92. 18. —
Burm. Ilandb. II. p. 306. n°. 4. —Schilling, Beitr. I. p. 50.

lab. 6. f. 2. —Flor, /ÎA. Livi. I. p. 190. 1.

Lengte 7 —7,5 mm. —Roodbruin, bruin of bruingeel, kort

behaard, aan de onderzijde met witte haartjes. De sprieten

bruin- of geelachtig rood met het laatste lid donkerbruin , het

1' soms in de lengte zwart gestreept. Het schildje aan de spits

niet lichter, deze eeaigzins lepelvormig. Dekschildcn tusschen

de aderen glasachtig, met den buiten- en achterrand van het

corium dikwijls zwart beslippeld. Membraan doorschijnend.

Poolen gewoonlijk zwart bestippeld, somwijlen zoo dat zij met

plekken zwart zien. Rug van bet achterlijf zwart, het 6° seg-

ment, twee vlekken op het 5' en 1 op het 4* geel of vuilwit;

zijranden van het abdomen oranje of bruingeel met zwarte

blokjes. Dijen der achterpooten vrij dik.

Bij Brummen en Driebergen aangetrolTcn.

9. Corizus capitatus F.

Plaat 2, tig. 5.

Fabr. S. Rh. 201. 49. —Fall. Ilcm. I. p. 42. 2. —Hahn,

\V. Ins. HI. p. 3. f. 228. —Wulff, Ic. Cini. p. 7îi. tab. 8.
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f. 72. —Panz. Z>. Ins. 92. f. 19. —Burm. IIb. II. 507. n\ 5. —
Schilling, Beitr. I. p. 51. 2. —Flor, Rh. Liol.l. p. 192. n°. 2.

Lengte 6,5 —7,5 mm. —Het verschil tusschen deze en de

vorige soort is gering en bepaalt zich tot het volgende. Het

lijf en vooral de kop is langer behaard. Het schildje is bruin-

rood met gele of vuilwitte spits, die eenigzins ingekeept is en

doordien de zijranden nog al dik zijn, uit twee lamellen schijnt

Ie bestaan. Reeds Fabricius heeft de soorten afgescheiden en

alle volgende schrijvers zijn hem gevolgd; evenwel komt mij het

kenmerk van verschil te subtiel voor en zoude ik dus liever

beide soorten ineengesmolten zien. Kweeking uit het ei alleen

kan hier bepalen wat waarheid is.

Bij Wassenaar gevangen,

3. Corizus pratensis Fall.

Plaat 2, fig. 6, 6a en Qb.

Fallen, Hcfm. I. p. 42. 5. —Hahn, W. Ins. 111. p. 4. t. 74.

f. 229. —Herr. Seh. W. Ins. VI. p. 2. —Id. D. Ins. 117.

10. {Rhop. parumpunclatus). —Schilling, Beilr. I. p. 55. 4. —
Burm. Handb. II. p. 507. 6. —Flor, Rh. Livi. I. p. 195. 4.

Lengte 6,5—7 mm. —Van de beide voorgaande soorten door

dunnere achterschenkels onderscheiden; even als dezen veran-

derlijk van kleur, geel, groenachtig of bruinachtig geel, rood

en bruinrood. Kop, thorax en schildje met vrij lange grijze

haartjes bezet. Sprieten geel met het 1* en het laatste hd rood;

somwijlen zijn de drie eersten met zwarte stipjes bezet. De

spits van het schildje is tamelijk scherp. Dekschilden tusschen

de aderen glasachtig , op de aderen met eenige zwarte slippen.

Membraan en vleugels geheel doorschijnend. Abdomen op de

rugzijde zwart met gele of roode zijranden, eene ovale vlek op

het 4' segment 2 kleinere op het 5^ en twee bogtige streepjes

op het zesde , alles geel of rood. De buikzijde is zwartachtig

tusschen de midden- en achterheupen. De pooten gewoonlijk

met uiterst fijne donkerbruine of zwarte vlekjes bezet.
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De in de Naamlijst (p. 176) vermelde verscheidenheid Tùjri-

nus Schill, onderscheidt zich door grooler aantal van zwarte

stippen, die ook grooler van vorm zijn en den schedel en do

basis van het schildje geheel bedekken.

Deze soort is vrij gemeen; zij werd in groot aantal door ver-

schillende personen in de Ilollandschc duinen aangetroffen
;

voorts bij Utrecht, aan de Bildt door Dr. van Hasselt en den

heer Six, eindelijk op Walcheren door Dr. Ilerklots.

4, Coriziis Ilyoscyami L.

Plaat 2 , Gg. 7.

Linn. S. Nat. V. p. 496. 76. —Fabr. S. Rh. 218. 63. —
Hahn, W. Ins. I. p. 18. pl. 3. f. 10. —Wolff, Ic. Cim. 27.

tab. 3. f. 27. —Panz. D. Ins. 79. 21. —Schill. Beitr. 1. p. 49.

lab. 5. f. 5. —Curtis, Bril. Entom. n\ 481«. —Am. et Serv.

Hém. p. 245. 2. —Flor, Rh. Livi. I. p. 196.

Lengte 10 mm. —Menierood, met grijze haartjes bezet en

sterk gestippeld. Sprieten en poolen zwart; oogen bruin, van

ieder oog tot over de digst daarbij staande ocel cene zwarte

vlek. Voorrand van den prothorax en twee groote van voren

ingekeepte vlekken aan den achterrand zwart. Schildje zwart

met roode spits. Clavus der dekschilden iwart; twee kleine

vlekjes daartegen aan op het corium en eene groote dwarsvlck

op het breedste punt van het corium zwart; membraan rook-

kleurig. Het achterlijf daaronder zwart. De borst met onregel-

matige zwarte vlekken, de buik met drie langsrijen van regel-

matige vlekken. Zuiger zwart.

Deze fraaije en zeer kennelijke soort is zeldzaam. De heer

Six ving er cenige exemplaren van in hel Driebergschc bosch
;

's Rijks Museum bezit twee inlandsche voorwerpen zonder nadere

aanleekening van vindplaats
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DERDEFAMILIE. —PYRRHOCORIDEIX.

PYRRHOCORIDEA.

Door een enkelen representant wordt deze eigenlijk uithcem-

sche familie in onze Fauna vertegenwoordigd. Zij onderscheidt

zich van de overigen, wier zuiger uit vier leden hestaat, wier

sprieten 4 en larsen o leedjes bezitten, door het gemis van bij-

oogjes en doordien de beide laatste leden der sprieten even dik

zijn als de beide eersten. Daardoor en in vorm en habitus

komen zij het naast met de Lygaeoden overeen , terwijl het

gemis van ocellcn hen nader bij de Capsinen brengt. Daar wij

in deze familie slechts een geslacht kennen, vallen de familie-

kenmerken met die van het genus te zamen.

Gen. unicum, Pyrrhocoris Fall.

Ligchaam gestrekt eivormig, boven plat, onder bol. De kop

vormt van den achlerrand der oogen afgerekend, of met andere

woorden zoo ver zigtbaar , een gelijkzijdigen driehoek aan

wederzijde bezet met een klein knobbeltje , waarop de sprieten.

Deze bereiken in lengte de helft van het ligchaam en bestaan

uit 4 leedjes , waarvan het V zoo lang als de kop tusschen de

oogen breed, een weinig krom en knodsvormig is, het tweede

iets langer cylindrisch, zeer weinig dikker aan het eind, liet

derde korter dan het 1^ en vrij dik aan hel einde, het 4^ aan

de tip afgerond bijna zoo lang als het l^ De oogen zijn vrij

groot en bolrond; bijoogjes ontbreken. De zuiger heeft 4 leedjes

en reikt tot even voorbij de midc^çnheupen; het 1* en 2^ lid

schier even lang, het o" korte», het 4^ weder korter. De pro-

thorax aan de rugzijde een trapeziumvormig plat schild, aan de

zijden flaauwclijk ingebogcn en langs die zijden als gezoomd
;

dwars over het midden eenc gleuf en het gedeelte tusschen
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deze en een' bogligen rimpel achter den voorrand kussenachlig

verheven. Het schildje een gelijkzijdige driehoek met vrij scherpe

spits. Dckschilden zonder cuneus en nicuihraan , alzoo het ab-

domen niet geheel bedekkende, aan den zijrand bij de basis een

weinig opgewipt. Poolen vrij lang en forsch, vooral met zware

sterk uilgezelle dijen , de voorheupen slaan vrij ver af van de

middenheupen , de voorste dijen hebben ecnige landjes aan de

onderzijde. Tarsen met drie lecdjes, waarvan het eersle zeer

lang, het tweede zeer klein; klaauwljes eenvoudig, daarlusschcn

twee zuiglapjes. Aan de onderzijde het ligchaam gewelfd, met

opgezelte heuppannen en geene sleuf aan keel of borst voor den

zuiger. Het 6* abdominaalsegment bij het mannetje regt afge-

sneden en de daardoor ontstaande opening bijna verticaal door

de genitaal-plaat gevuld.

Pyrrhocoris apterus L.

Plaat 2 , fig. 8.

Linn. S. Nat. V. p. 496. 78. —Fabr. S. Rh. 227. 116. —
Burm. Uandh. 11. p. 286. 12. —Am. et Serv. Ilemipt. p. 261).

1. —Curtis, Brit. Ent. X. tab. 465. —Hahn, W. Ins. F.

p. 19. f. 11. —Sloll, Wants, p. 49. tab. 13. f. 105. —WoKT,

Ic. Cim. p. 108. tab. II. f. 102. - Flor, Rh. Lid. I. p. 212.

Lengte 9 —10 mm. —Zwart met een olieachligen glans en

roode vercierselen. Van de laatste kleur zijn de randen van het

borststuk (soms zeer breed), het corium der dckschilden behalve

twee vlekken van de grondkleur op ieder (van deze beide vlekken

is de bovenste klein , de onderste zeer groot , cirkclrond) , de

zij- en achterrand van het abdomen en de heuppannen. Dik

wijls zijn ook de achterranden van meso- en metastethus rood.

Deze soort komt op sommige plaatsen in gehecle scholen voor;

zij is onder anderen aangelroiïen op Walcheren en bij Zicrikzee,

bij Utrecht en Driebergen, bij Katwijk en Scheveningcn. Mij

zijn geene inlandsche voorwerpen met ontwikkelde membraan

bekend, zoo als dikwijls in het zuiden van Europa en somwijlen

zelfs in Engeland worden aangetroffen.
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Verklaring der Platen.

Plaat 1.

Fig. 1. Acanlhosoma clypcatuni Burnì. (Zie deel III, bl. 169).

// 2 en 2a, Syromastes marginatus L.

// 3. Syromastes quadratus F.

// 4 en Aa. Coreus pilicornis Burm.

f/ 5. Coreus difficilis Voll.

// 6 en 6a. Alydus calcaratus L.

// 7 en 7a. Berytus tipularius L.

// 8 en 8a. // clavipes F.

// 9. Vleugel van Berytus driebergensis Voll.

// 10. Berytus elegans Curt.

Plaat 2.

Fig. 1. Pseudophloeus Fallenii Schill.

// 2 en 2a. Rhopalus Schillingii Schum.

// 5. Myrmus miriformis Fall.

// 4. Corizus crassicornis F.

// 5. // capitalus F. {Schildje).

// 6 , 6a en 6b. Corizus pratensis Fall.

// 7. Corizus Hyoscyami L.

// 8. Pyrrhocoris apterus L.

// 9. Lygaeus equestri» L.


